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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E

MATEMÁTICA DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO

DEL  REI

Aos dezenove dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e oito minutos,

na sala 201 do bloco 1,  do  campus Alto  Paraopeba,  iniciou-se a quinquagésima primeira  reunião

ordinária dos docentes do departamento de Física e Matemática – DEFIM, da Universidade Federal de

São  João  del-Rei  –  UFSJ.  Estavam  presentes,  sob  a  presidência  da  Profª.  Mariana  Garabini

Cornelissen Hoyos, os professores: Adélcio Carlos de Oliveira, Alexandre Celestino Leite Almeida, Ben

Dêivide de Oliveira Batista, Claudiney Nunes de Lima, Denis Gouvêa Ladeira, Érico Goulart Oliveira

Costa, Gilcélia Regiane de Souza,  José Eloy Ottoni, Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, Letícia Ribeiro

de Paiva, Marcelo Martins de Oliveira, Marcelo Oliveira Veloso, Maurício Reis e Silva Júnior, Ricardo

de Carvalho Falcão, Rosângela de Paiva, Sidiney Geraldo Alves e Telde Natel Custódio. Ausentes com

justificativa: Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni (em aula), Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond

(afastamento  integral  para  pós  doc),  Bárbara  Lopes  Amaral  (afastamento  integral  para  pós  doc),

Humberto Cesar Fernandes Lemos (férias) e Telles Timóteo da Silva (afastamento integral para pós

doc). Todas as justificativas de ausência foram aprovadas por unanimidade pela assembleia. A Profª.

Mariana iniciou a reunião apresentando a pauta, segundo a convocação: 1) Informes 2) Aprovação da

ata da assembleia anterior 3) Ad referendum 001/2018 - Comissão de Avaliação da Prof. Rosângela

para a classe D – Associado 4) Calendário de Reuniões do DEFIM para 2018_1 5) (Re) Distribuição de

Encargos Didáticos da área de Estatística para 2018_1 em razão da chegada do Prof. Ben Dêivide 6)

Proposta de Coordenação das disciplinas de Cálculo 1, GAAL, Estatística e Fenômenos Mecânicos. A

assembleia aprovou a pauta por unanimidade.  1) Informes: 1.1 Apresentação do Prof. Ben Dêivide

de Oliveira Batista: A professora Mariana fez a apresentação do Prof. Ben Dêivide, comunicando a

assembleia que o professor tomou posse e entrou em exercício no dia seis de fevereiro de dois mil e

dezoito e está alocado na sala 103 do bloco 2, juntamente com o professor Telde. 1.2 Concurso CPD

001/2018 (Banca Examinadora e Resultados). A Profª Mariana informou que houve a necessidade

da troca de um dos membros da banca indicado pela assembleia, o prof. José Eloy, por causa de

trabalhos conjuntos  do  Prof.  Eloy  com um dos  candidatos  inscritos  no concurso.  Para  não  haver

alteração na data prevista para o início do concurso, a professora Mariana se disponibilizou a fazer

parte da banca que foi composta pelos seguintes professores: Marcelo Oliveira Veloso (presidente),

Humberto Cesar  Fernandes Lemos (membro),  Mariana G.  Cornelissen Hoyos (membro)  e  Gilcélia

Regiane de Souza (suplente). O concurso aconteceu no dia 05/02/2018 e compareceram 20 dos 32

inscritos.  Dos  20  presentes,  5  foram  aprovados.  1.3  Agenda  de  contatos  (preenchimento  de

formulário próprio): A Profª Mariana solicitou que cada docente do DEFIM preencha um formulário

informando  alguns  dados  pessoais,  tais  como  endereço,  telefone,  SIAPE,  matrícula  UFSJ  dentre

outros dados, para fins de utilização pela secretaria do DEFIM, como por exemplo no cadastro de

diárias  no  SCDP e  contatos  emergenciais.  1.4  Atos  de  Nomeação  e  prazos  de  trabalho  das

comissões nomeadas na última reunião A professora Mariana repassou às comissões definidas na
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última assembleia os respectivos atos de nomeação com o prazo até dia nove de março para entrega

dos trabalhos. 1.5 Placas de salas A professora Mariana reforçou o e-mail enviado no dia 30/01/2018,

informando que as plaquinhas para identificação da sala dos professores do DEFIM estão prontas e a

disposição de todos na secretaria do DEFIM. 1.6 Horários 2018_1 (graduação, PPGF e PROFMAT) A

professora Mariana solicitou aos coordenadores do PPGF e PROFMAT os horários das disciplinas de

pós para 2018/1, para fins de registro na secretaria do DEFIM. Além disso, a professora Mariana quis

saber como ia ficar a distribuição dos encargos da matemática com a saída para licença maternidade

da professora Gilcélia (prevista para fim de março), o fim do contrato do professor substituto Víctor

(12/04/2018)  e  a  chegada  da  professora  Bárbara  prevista  para  05/06/2018.  Os  professores

responsáveis por tais encargos didáticos ficaram de se reunir logo após essa reunião para discutirem

sobre isso e deixar tudo organizado. 7 Ordem de Serviço 02/2017 (controle de chaves) A professora

Mariana lembrou aos docentes sobre a Ordem de Serviço 02/2017/DIPRE na qual todos os docentes

devem entregar o termo constante no Anexo I da referida Ordem de Serviço para a DIPRE. Além disso,

informou  que  autorizou  o  uso  da  secretaria  do  DEFIM  a  todos  os  docentes  efetivos  lotados  no

departamento.  1.8  RADOC's  2017 A  professora  Mariana  solicitou  que  todos  preencham  o

RADOC/2017 e enviem os comprovantes necessários para validação das atividades para secretaria ou

por e-mail.  A aprovação dos RADOCS 2017 entrará como ponto de pauta da próxima assembleia

ordinária do DEFIM.  1.9 Outros informes.  a) Curso de Verão:  A professora Mariana informou a

assembleia  sobre  o  curso  de  verão  de  Fenômenos  Mecânicos  ocorrido  em  janeiro/2018:  foram

matriculados  56  alunos,  dos  quais  8  foram  infrequentes,  23  foram  reprovados,  incluindo  os  8

infrequentes.  A pontuação do curso foi distribuída  da seguinte maneira: 2 provas de 4 pontos cada e 2

pontos  de laboratório/trabalho.   b)  Monitoria: Após  algumas discussões  a  professora  Mariana se

dispôs  a  conversar  com  as  secretarias  das  coordenadorias  dos  cursos  do  CAP  e  verificar  a

possibilidade de envio de um pedido único de monitoria para as disciplinas do DEFIM em nome dela e

depois distribuídos para os devidos professores.  c) Minuta das Normas Acadêmicas: A professora

Mariana cientificou a assembleia que a minuta sobre as Normas Acadêmicas ainda não foi aprovada

pelo CONEP. 2) Aprovação da ata da assembleia anterior A professora Mariana apresentou a ata da

assembleia anterior para aprovação. Como a ata foi previamente enviada por e-mail para que todos

pudessem ler e fazer suas contribuições, correções ou sugestões, a assembleia optou por não fazer a

leitura  da  ata  e  aprovou  a  ata  por  unanimidade.   3)  Ad  referendum 001/2018  -  Comissão  de

Avaliação da Profa.  Rosângela  para a classe D – Associado A assembleia  aprovou com uma

abstenção  o  Ad  Referendum001/2018.  4)  Calendário  de  Reuniões  do DEFIM para  2018_1 4.1)

Proposta de calendário das reuniões ordinárias para 2018_1: 21/03 às 13:15h, 17/04 às 13:15 h,

17/05 às 13:15 h,  20/06 às  15:00h e 05/07 às 13:15h.  A assembleia aprovou por  unanimidade a

proposta de calendários de reuniões ordinárias 2018_1 apresentada pela professora Mariana.  4.2)

Agendar reunião extraordinária para início das discussões sobre a proposta de alteração da

distribuição  dos  encargos  didáticos.  A  Profª  Mariana  expôs  à  assembleia  a  necessidade  de

começar as discussões sobre a proposta de alteração da distribuição dos encargos didáticos. Após
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alguns  comentários  e  ponderações,  a  assembleia  sugeriu  a  data  01/03/2018,  às  17h.  5)  (Re)

Distribuição de Encargos Didáticos da área de Estatística para 2018_1 em razão da chegada do

Prof. Ben Dêivide A Profª Mariana já havia conversado com os professores da Estatística inicialmente

que levaram a seguinte proposta para a assembleia: Prof. Telde (Estatística Biop e Estatística Mec,

totalizando  8h/aula/semana),  Prof.  Ben  (Estatística  Civil  e  Estatística  Telecom,  totalizando

8h/aula/semana)  e  Prof.  Claudiney  (Estatística  Quím  e  1  turma  extra  de  Estatística,  totalizando

8h/aula/semana). O prof. Adélcio sugeriu que os encargos didáticos atribuídos à professora Gilcélia

sejam repassados aos professores da Estatística, ao invés de abrir turmas extras dessa disciplina. O

professor  Maurício  sugeriu  que  o  professor  Ben  assumisse  os  encargos  didáticos  da  professora

Gilcélia assim que ela sair de licença maternidade e 1 turma regular de Estatística para completar o

mínimo de 8h/aula semanais por semestre. Já o professor Claudiney ponderou que tais propostas

podem implicar em choque de horários e que isso deve ser verificado antes.  O professor Ricardo

lembrou que apesar do problema estar na área de matemática, ele deve ser de responsabilidade de

todos os docentes do departamento e que as áreas devem procurar se ajudar mutuamente. Além

disso, o professor Ricardo sugeriu que, como alguns professores já irão se encontrar logo após a

reunião  para  discutirem  essa  distribuição  de  encargos  da  matemática,  que  os  professores  da

Estatística também participem dessa reunião e todos eles decidam essa redistribuição de encargos

juntos. A assembleia aceitou a proposta do professor Ricardo e deu autonomia para esses professores

(Mariana, Maurício, Eloy, Érico, Veloso, Gilcélia, Telde, Claudiney e Ben) que irão se reunir logo após o

término  dessa  reunião  decidirem  como  ficará  essa  redistribuição  de  horários.  6)  Proposta  de

Coordenação  das  disciplinas  de  Cálculo  1,  GAAL,  Estatística  e  Fenômenos  Mecânicos. A

professora Mariana propôs a implantação de coordenações de disciplinas a cada semestre no DEFIM

e  sugeriu  que  já  começássemos  neste  semestre  com  a  implantação  dessas  coordenações  nas

disciplinas de Cálculo 1, GAAL, Estatística e Fenômenos Mecânicos, por serem disciplinas com um

maior nível de reprovação dos alunos. De acordo com a proposta da professora, o coordenador de

uma disciplina é um dos professores da disciplina naquele semestre e algumas de suas atribuições

são: se reunir no início do semestre com os outros professores que irão lecionar a disciplina e juntos

decidirem  o  cronograma  da  disciplina,  bibliografia,  formas  de  avaliação,  distribuição  de  pontos,

distribuição de conteúdos por avaliação, dentre outros assuntos, de forma que esses critérios fossem o

mais homogêneo possível em todas as turmas daquela disciplina naquele semestre. Além disso, cuidar

do processo de seleção e orientação de monitores, atualização do plano de ensino e acompanhamento

de professores substitutos. Vários professores manifestaram sua opinião, deram algumas sugestões e

ao final ficou decidido que a proposta de coordenação de disciplinas será optativa, isto é, caso seja do

interesse do grupo de professores que esteja lecionando uma mesma disciplina, eles irão se reunir e

decidir  entre  eles  se irão ou não designar  um coordenador  da disciplina  e trabalharem de forma

integrada e mais homogênea. Sem nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e

quarenta e cinco minutos e para constar, eu, Nádia Bernardo Costa Cajina lavrei a presente ata que,

após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 19 de fevereiro de 2018.
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